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NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro průmysl, 
výzkum a energetiku jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto 
návrhy:

– s ohledem na sdělení Komise „Silnější evropský průmysl pro růst a hospodářskou 
obnovu“ (COM (2012)582),

– s ohledem na sdělení Komise „Plán přechodu na konkurenceschopné nízkouhlíkové 
hospodářství do roku 2050“ (COM(2011)112) a „Plán pro Evropu účinněji využívající 
zdroje“ (COM(2011)571),

– s ohledem na zásady, kterými se EU řídí, především na zásadu obezřetnosti,

– s ohledem na sedmý rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj žádá o nové 
návrhy týkající se energetického výzkumu,

– s ohledem na své písemné prohlášení č. 16/2007 ze dne 22. května 2007 o zavedení 
ekologického hospodářství založeného na využívání vodíku a o zahájení třetí průmyslové 
revoluce v Evropě prostřednictvím partnerství se zapojenými regiony a městy a malými
a středními podniky a organizacemi občanské společnosti,

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. března 2012 o plánu přechodu na 
konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050 a na usnesení ze dne 
24. května 2012 o Evropě účinněji využívající zdroje,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 11. září 2012 o úloze žen v ekologickém hospodářství, 

A. vzhledem k tomu, že EU musí čelit finančním, sociálním a environmentálním výzvám,
a vzhledem k současně probíhajícím krizím souvisejícím s nárůstem cen energií, 
vyčerpáváním zásob surovin, přemisťováním výroby, klesajícím podílem na trhu
a rostoucí nezaměstnaností v Evropě;

B. vzhledem k tomu, že hlavní rozvíjející se ekonomiky (zejména Brazílie, Rusko, Indie
a Čína) nadále rychle rostou a tyto země zavedly ambiciózní průmyslové politiky, které 
jsou výrazně zaměřeny na technologie a průmyslové inovace, aby „stoupaly výše po 
žebříčku kvality“ a přešly na ekologičtější výrobu;

C. vzhledem k tomu, že EU dosáhla trvalých přínosů v ochraně životního prostředí a 
v činnostech zaměřených na boj proti změně klimatu;

D. vzhledem k tomu, že EU vyvinula strategii spočívající v podpoře ekologických inovací
a technologického rozvoje a v posílení dlouhodobé konkurenceschopnosti evropského 
automobilového průmyslu;

E. vzhledem k tomu, že v zájmu zlepšení konkurenceschopnosti a položení základů pro 
novou industrializaci Evropy je nutné zavést aktivní průmyslovou politiku založenou na 
novém vzoru, a vzhledem k tomu, že jádrem této průmyslové politiky by mělo být 
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dostatečné docenění hodnoty všech zdrojů, lidských i přírodních;

1. lituje, že Komise nepředložila konkrétní návrhy zaměřené na ochranu průmyslových 
odvětví, které byly těžce postiženy krizí a vytvářejí buď nízkou přidanou hodnotu, nebo 
trpí důsledky mezinárodního dumpingu, přitom však mají pro EU skutečný strategický 
význam; daná odvětví by mohla být podporována především zadáváním veřejných 
zakázek, jak činí naši konkurenti na mezinárodní úrovni;

2. lituje, že Komise nenavrhuje, aby zemědělská a zemědělsko-potravinářská odvětví přešla 
na postupy šetrné k životnímu prostředí, a že nebere v úvahu možné konflikty ohledně 
využívání zdrojů mezi potravinářskou a průmyslovou výrobou;

3. lituje, že nejsou uvedena fakta veřejného a nezávislého průzkumu o vlivech určitých 
druhů průmyslového rozvoje a především o jeho dopadech na zdraví a na životní 
prostředí, které jsou nevyhnutelnými důsledky rozvoje nových odvětví;

4. vyslovuje politování nad tím, že Komise nedodržuje zásadu obezřetnosti ve vztahu
k odvětvím užívajícím technologie, u kterých nebylo prokázáno, že jsou bezrizikové;

5. je znepokojen zvětšujícími se rozdíly v konkurenceschopnosti a industrializaci mezi 
členskými státy EU; připomíná význam nového víceletého finančního rámce (VFR)
a součinnosti mezi Fondem soudržnosti a financováním poskytovaným na 
Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost (okruh 1A);

6. podporuje úsilí Komise vynakládané na posílení přední pozice Evropy jako odpovědné 
vůdčí síly v inovacích, a to i zvyšováním účelnosti veřejných prostředků na výzkum
a vývoj, jako je například iniciativa Horizont 2020, a vyzývá Komisi, aby podporovala 
vhodný rámec pro navýšení objemu soukromých prostředků; v této souvislosti vyzývá
k tomu, aby byl kladen větší důraz na odvětví náročné na práci rozvíjející lidský kapitál;

7. vítá cíl Komise vyvinout ambiciózní a udržitelnou evropskou průmyslovou strategii 
jakožto důležitý krok pro obnovení hospodářského růstu v Evropě a zvýšení podílu 
výroby na HDP na 20 %; vyzývá Komisi a členské státy, aby přijaly integrovaný přístup, 
který by vhodně reagoval na hlavní evropské výzvy, jako je demografický vývoj, zdroje
a energetická účinnost a změna klimatu;

8. zdůrazňuje, že evropská průmyslová strategie by měla prosazovat investice a inovace
v klíčových oblastech pro zajištění udržitelného růstu, který nemá negativní dopad na 
životní prostředí, zejména podporou odvětví, v jejichž výzkumu a rozvoji Evropa již 
zaujímá přední místo, a vybízet k vytvoření dobrých pracovních podmínek v podnicích do 
nichž se investuje;

9. vítá důraz Komise na udržitelný ekologický růst a vývoj nových technologií pro položení 
základů tomuto růstu a pro jeho podporu;

10. zdůrazňuje, že je třeba plně využívat hospodářské možnosti investic do inovativních 
technologií a výroby účinně využívající zdroje;

11. vítá existenci programu, který Evropě umožní rozvíjet průmyslové inovace v souladu
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s udržitelným hospodářstvím účinně využívajícím zdroje a energie, a vyzývá, aby pro 
přiblížení se daným cílům byla přijata konkrétní opatření zahrnující přesunutí daňové 
zátěže od zdanění práce ke zdanění využívání zdrojů a znečišťování;

12. domnívá se, že průmyslová politika se musí zaměřit na přeměnu Evropy v cyklické
a udržitelné biohospodářství, které bude respektovat kaskádové využívání a hranice 
ekosystémů u biologických zdrojů; vyzývá k podpoře dlouhodobých nákladově 
efektivních rozvojových strategií a zeleného hospodářství, které budou založeny na 
udržitelnějších výrobních a spotřebních vzorcích na místní, regionální a celostátní úrovni;

13. zdůrazňuje, že se členské státy musí znovu zaměřit na politiky vytváření pracovních míst, 
zejména při využívání potenciálu ekologického hospodářství; připomíná, že transformace 
ekonomiky tímto směrem zvýší konkurenceschopnost a poskytne důležité zdroje pro 
tvorbu pracovních míst, která je nutná pro dosažení cíle 75% zaměstnanosti v EU do roku 
2020;

14. vyzývá Komisi, aby navrhla řešení pro staré ekologické technologie, která se budou 
podobat projektu ULCOS;

15. vyzývá Komisi, aby podpořila ženy v průmyslovém odvětví;

16. zdůrazňuje, že EU musí vytvořit správné rámcové podmínky pro podporu nových investic, 
urychlit přijímání nových technologií a podpořit účinné využívání zdrojů; zdůrazňuje, že 
právní předpisy EU musí zohlednit strukturální rozdíly mezi členskými státy, přičemž je 
nutné zachovat spravedlivou rovnováhu a minimalizovat možné kompromisy mezi 
sociálními, hospodářskými a environmentálními cíli;

17. domnívá se, že právní předpisy EU napomáhají rozvoji inovací a zajišťují současně 
energetickou nezávislost členských států; zároveň se domnívá, že chybějící konkrétní cíle 
politik v oblasti klimatu a účinného využívání zdrojů jsou důvodem, proč nejsou stávající 
inovativní technologie uváděny na trh;

18. vyzývá Komisi, aby vypracovala dlouhodobou energetickou strategii pro evropský 
průmysl, která usnadní přechod na užívání obnovitelných zdrojů energie; vyzývá Komisi, 
aby při zlepšování flexibility celého energetického systému vzala v úvahu úlohu průmyslu
a umožnila začlenění obnovitelných zdrojů energie;

19. domnívá se, že jak evropský průmysl, tak jednotliví spotřebitelé by mohli mít užitek
z modernizované energetické infrastruktury, jako jsou například inteligentní sítě, díky 
kterým by mohlo být dosaženo maximalizace domácího energetického potenciálu
a začlenění obnovitelných zdrojů do dodávek energie;

20. zdůrazňuje důležitost završení vnitřního trhu s energií v co nejkratší době;

21. vítá záměr přejít na nízkouhlíkovou energii ve spojení s novými informačními
a komunikačními technologiemi;

22. konstatuje, že ceny energií, surovin a nerostných látek se v řadě průmyslových odvětví 
významně podílejí na provozních výdajích; v této souvislosti zdůrazňuje význam 
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diverzifikované a udržitelné skladby zdrojů energie a konstatuje, že průmyslová strategie 
by se měla zaměřit na klíčové příležitosti, které nabízí zvýšení energetické účinnosti
a účinnosti zdrojů; to zahrnuje recyklaci a opětovné využívání materiálů a snižování 
uhlíkové a surovinové stopy produkce a spotřeby; upozorňuje, že podle analýzy Komise 
by tato politika měla vést ke vzniku značného počtu pracovních míst;

23. důrazně podporuje diplomatické úsilí Komise v otázce surovin a další iniciativy, jako je 
například podávání zpráv za jednotlivé země pro zajištění přístupu k surovinám; vyzývá 
proto, aby bylo vytvořeno mezinárodní fórum o surovinách, kde bude možno sdílet 
zkušenosti, propojovat národní strategie a společně nakládat se surovinami, aby tak bylo 
možné čelit zhoršujícímu se nedostatku surovin;

24. zdůrazňuje, že je naléhavě nutné zlepšit efektivitu trhu s uhlíkem v EU, aby byla 
technologiím šetrným k životnímu prostředí poskytnuta investiční jistota;

25. vyzývá Komisi, aby neprodleně začlenila „zelené výrobky a služby“ do vnitřního trhu, 
včetně hodnocení environmentální stopy;

26. zdůrazňuje nutnost právního rámce, který dá výrobcům i spotřebitelům vhodná znamení 
na podporu účinného využívání zdrojů a kroky směřující k obnovující se a cyklické 
ekonomice; zdůrazňuje nutnost sloučení stávajících právních předpisů pro výrobky, jako 
například směrnice o ekodesignu (2009/125/ES) a energetických štítcích (2010/30/EU)
a nařízení o ekoznačce, aby bylo možno vyřešit roztříštěnost a omezení rozsahu acquis
pro udržitelnou spotřebu a výrobu a následně zlepšit environmentální výkonnost a účinné 
využívání zdrojů u výrobků během jejich životního cyklu;

27. domnívá se, že konkurenceschopnost evropské výroby závisí na jejím celosvětovém 
postavení v oblasti ekologicky účinných výrobků a produkce;

28. domnívá se, že pro zajištění budoucnosti evropského průmyslu je nutné provést změny
v jeho směřování, aby design výrobků, výrobní metody a doprava splňovaly požadavky na 
ochranu životního prostředí;

29. podporuje větší využívání designu, jednoho z hnacích sil, jakož i dalších 
netechnologických inovací pro tvorbu vysoce hodnotných výrobků, pro zvyšování 
produktivity a účinného využívání zdrojů;

30. domnívá se, že úspěšná průmyslová politika musí začlenit politiky EU a propojit všechny 
aspekty ovlivňující průmysl a musí se zaměřit na hledání řešení hlavních společenských 
problémů;

31. vyzývá Komisi, aby vypracovala nebo zachovala opatření pro zabezpečení sociální 
odpovědnosti podniků napříč celým hodnotovým řetězcem, a sice od těžby surovin, přes 
výrobu a prodej až po recyklaci v rámci i mimo EU;

32. podporuje snahy Komise zvýšit investice do lidského kapitálu a dovedností, které jsou 
potřebné pro konkurenceschopnost a změnu průmyslu; vyzývá Komisi a členské státy ke 
zlepšení dialogu mezi příslušnými orgány a sociálními partnery pro posílení spojení mezi 
vzdělávacím systémem a trhem práce; vyzývá Komisi, aby zajistila právo na celoživotní 
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učení všem občanům, kteří tak během pracovního života získají možnost rekvalifikace, 
což je zásadní pro inovace a konkurenceschopnost;

33. vyzývá Komisi a členské státy, aby bezodkladně a nejpozději do roku 2014 přijaly 
konkrétní plány na postupné zrušení všech dotací s negativním vlivem na životní prostředí 
do roku 2020, aby zvýšily využívání tržních nástrojů, včetně posunu od zdanění práce
k ekologickému zdanění, stanovení cen a účtování poplatků a aby rozšířily trhy
s ekologicky šetrným zbožím a službami;

34. je toho názoru, že podpora udržitelných forem cestovního ruchu zaměřeného na spotřebu 
místních výrobků může napomoci při obnově zemědělských a řemeslných aktivit a při 
lokálním rozšiřování mikropodniků a mohla by být důležitým startovním bodem pro 
hospodářskou obnovu za současného zajištění vhodné správy životního prostředí, ochrany 
kultur a lidských sídel a zabraňování erozi a sesuvům půdy;

35. domnívá se, že pro stavební průmysl by mělo být prioritou začlenění základních principů 
udržitelných budov a ekodesignu; v tomto ohledu považuje modernizaci stávajících budov 
za zvláště významnou; dosáhnout tohoto cíle je možné mimo jiné pomocí provádění 
povinných plánů pro rekonstrukci starých veřejných a soukromých budov dle současných 
standardů účinnosti a energetické šetrnosti s cílem spotřebovávat méně energie;
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